
 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

DOSYA NO : 173 

Dr. Ömer AKPINAR1 | UGSAM Araştırmacısı | ŞUBAT 2022 

 

 
UKRAYNA-RUSYA KRİZİ: SEBEPLER VE SON DURUM 
 
Kuzeyden gelen Vikingler, Volga ve Dinyeper nehirleri arasındaki ticaret yollarından pay almaya 
başladıklarında Hazar Devleti’nin (7. ve 11. Yüzyıllar arası yaşayan tarihteki ilk ve tek Yahudi Türk devleti) 
Kiev’de bir karakolu vardı. Hazarlar Kiev’in kuzeyini, yani Kiev’den yukarıya devam eden uçsuz bucaksız 
ormanlık alanları kontrol edemiyordu. Azak Denizi’ne dökülen Don Nehri ile Hazar’a dökülen Volga Nehri 
arasındaki en kısa mesafede kurulan Sarkel Kalesi zaten Hazarların elindeydi. Dolayısıyla İpek Yolu’nun 
tamamı Hazarların kontrolündeydi ve şimdi kuzeyden gelen Viking soylu Slavlar, bu ticaretten pay 
istiyorlardı. Ama onların dünyasında ticaret ile yağma aynı şeydi. Ticaret bir sistem meselesidir. Bu sebeple 
yeni kuzeyliler arasında devlet sistemini kuracak, gücü ele alacak rekabetin başlaması çok sürmedi. 
 

 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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Rurik Hanedanı adına Novgorad’ı yönetecek olan Prenses Olga’ya, başka bir Rus Viking kabilesi olan Drevlian 
prensi Mal evlenme teklifi etti. Mal Olga’nın kocası İngvar’ı (Igor) öldürmüştü. Amacı daha sonra Sarkel 
Kalesini’de alacak olan Olga’nın oğlu Svyatoslav’ı kontrol edip tüm Slav kavimlerini yönetimi altına almaktı. 
Olga teklifi kabul etti ancak Drevlian ordusunun atla değil gemi ile düğüne gelmesini istedi. Drevlian ileri 
gelenlerini de banyo yapmaları için saunaya gönderdi. Temiz olmalarını ve kirli insanlarla görüşmediğini 
söyleyen Olga üç hamleli planını; hamam, saray ve gemi olarak devreye koydu. Saraydakiler öldürülürken 
hamamdakiler kaynamış sularla diri diri haşlandı ve gemidekiler de diri diri yakıldı. Olga bir günde tüm 
düşmanlarından kurtuldu ve oğluna gelecekte kazanacağı Kiev, Novgorad ve Sarkel üçgenini hediye etti. 
 
Rus tarihi yukarıda anlatıldığı gibi Novgorad’a sığmadı ve Kiev’de büyüdü. Moskova henüz Rus tarihinin bir 
parçası değilken Kiev Ruslarındı. Bu yüzden Ruslar Kiev’e şehirlerin anası derler. Rus tarihi Kiev’de başladı da 
denebilir ancak bu başlangıç üç şehri ve üç ırmağı birbirine bağlayan tarihtir. Kiev, Novgorad, Moskova; 
Volga, Don ve Dinyeper. Olga ve Mal arasındaki rekabet Rus Vikinglerinden bugünkü torunları Ruslar ve 
Ukraynalılara miras kaldı. Hala bu üç şehir ve üç nehir dün gibi çatışma halinde. Hesaplaşma daima kanlı. 
 

 

Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/ 

 
Rusya ve Ukrayna Çatışmasının Arka Planı 
Rusya ile Ukrayna arasındaki husumet çok eskiden beri vardır. Esasında Rusya için Ukrayna anavatandan 
koparılmış bir parçadır. Rusya’nın Ukrayna’ya yaklaşımını dört temel nedene bağlayabiliriz. 
 
Birinci sebep etniktir. Ukrayna Slav kökenlidir ve Ruslarla yakın kan bağı vardır. Dilleri de birbirine yakındır. 
Bu durum Rusya için Slavlar arasında birliği sağlayamayan devlet anlamını taşıyor. Yani Rusya Federasyonu 
çok etnikli ve kültürlü yapı olarak henüz Rus diye tanımladığı halkları dahi bir araya getiremedi. Bu durum 
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Rusya’nın Rusça konuşan halkların ve Slavların vatanı olma teorisini yok ediyor. Bir Rus milliyetçisi 
Ukrayna’ya bakınca anavatandan koparılmış bir toprak parçası görüyor. 
 
İkinci sebep ekonomiktir. Şüphesiz ekonomi en temel konudur ancak burada daha yüzeysel bir 
değerlendirme yapmak gerekir. Ukrayna Don Nehri ile Dinyeper, aşağı Prut ve Tuna’ya kadar varan, Rusya’nın 
güneyi boyunca uzanan ve Karadeniz’i çevreleyen bir ülkedir. Bu nehirlere Bug nehri de eklenmelidir. Bu 
nehirler bol su taşıma kapasiteleri ve geniş havzalarıyla tam bir bereket kaynağıdırlar. Özellikle tahıl ve 
ayçiçeği üretimi oldukça yüksektir. Bu nehirler Ukrayna içinde genellikle geniş düzlüklerden geçerler. 
Ekonomik sebeplere, özellikle Donbas bölgesinde kömür, demir, magnezyum madenleri eklenmelidir. 
Donbas Savaşı öncesi bu bölge Ukrayna ihracatının %30’unu oluşturuyordu. Ağır sanayiye sahip bu bölge, 
diğer bölgeler gibi Rusya için çok önemlidir. Ayrıca Karadeniz limanları, enerji ve ticaret yollarının 
Ukrayna’dan geçmesi unutulmaması gereken konudur. 
 
Üçüncü sebep dinidir. Rusya Ortodoks dünyasının lideri olduğunu iddia eder. Moskova tüm Ortodoks 
dünyasının kilisesi gibi davransa da kilise hiyerarşisinde yeri beşincidir. Buna rağmen çok büyük bir kitleye 
hitap eder.  
 
Bünyesinde yüz yirmi metropolitlik vardır. Bir metropolitliğin Rus Ortodoks Kilisesi’ne üye olabilmesi için 
Rusya Adalet Bakanlığı onayı gerekir. Rusya seküler bir devlettir. Ama Ortodoksluk Rusların kimliğidir. 
Öyleyse bu kimlik parçalanmamalıdır. Ancak Ukrayna 1995’den beri Papa Flaret liderliğinde Ukrayna 
Ortodoks Kilisesi’ni kurmaya çalıştı ve kısmen de olsa başardı. Rus Patriği Papa Flart’i aforoz etti ancak 
2018’de Fener Ortodoks Kilisesi (İstanbul) Ukrayna Kilisesi’ne otosefali (kendi kendini yönetme) yetkisi verdi. 
Böylece dini açıdan Rusya Ukrayna’da güç kaybetti. 2014 olaylarından sonra Ukrayna Kilisesi’ne ilgi arttı. 
Böylece Rusya’nın Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna üzerinden güç kaybetmeye başladı ve Rusya’nın en önemli 
yumuşak güç enstrümanı zafiyete uğradı. Ukrayna Ruslara göre dini olarak Rus ve Ortodoks birliğini tehdit 
etmektedir. 
 
Dördüncü sebep coğrafidir. Buna stratejik sebep de diyebiliriz. Tarihsel olarak anavatan bilinen coğrafya 
olmasının yanında Ukrayna Karadeniz, Balkanlar ve Avrupa ile Rusya arasını bıçak gibi kesmektedir. 
Kırım’dan Tuna Nehrine kadar tamamen Ukrayna toprağıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan NATO 
ülkeleridir. Ukrayna’nın özellikle Odesa limanı ve Karadeniz kıta sahanı NATO tarafından kullanılmaktadır. 
Tam kapasite kontrolde dahi Rusya Karadeniz’in ancak üçte birini kontrol etmektedir. Kaldı ki NATO’nun bu 
dağılımı Rus Deniz Kuvvetleri’nin kapasitesini aşar. Ayrıca enerji güvenliği, ticari güvenlik, akarsular 
güvenliği, hava güvenliği, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Rusya’ya yakın halklar ile kopuş vd. Ukrayna’nın 
Rusya için önemli bir tehdit olarak algılamasına sebep olmaktadır. Örnek vermek gerekirse Rusça bundan 
otuz yıl önce altın çağını yaşıyordu. Çin’den Japonya’ya, Bulgaristan’dan Çekoslovakya’ya, Moldova’dan 
Litvanya’ya herkes Rusça konuşurdu. Bugün bu oran yarında azdır. Sayılan coğrafyalardaki yeni nesil Rusça 
bilmemekte; daha da ilginci bazı yerlerde nefret objesi olabilmektedir. Rusya Ukrayna tamponu sebebiyle 
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Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da yeni jenerasyona ulaşamamakta, ticaret ve ortak kültür 
geliştirememektedir. 
 
Çatışmada Mevcut Durum 
Çatışmaların nasıl başladığına kısaca değinmek gerekirse, 2013 yılının kasım ayında Cumhurbaşkanı Viktor 
Yanukoviç Avrupa Birliği ile işbirliği antlaşmasını imzalamayı reddetti ve onun yerine Rusya, Belarus ve 
Kazakistan ile Avrasya Ekonomik Forum’unu kurmaya niyetlendi. Protestolar başladı ve Euromaidan veya 
Maidan (Meydan) olarak isimlendirilen protestolar başladı. Hükümet istifa etti ancak Donbas bölgesinde 
Donetks ve Luhansk bölgelerinde ayaklanmalar başladı. Bu esnada Rusya Kırım’ı işgal etti ve Donbas 
çatışmalarında ayrılıkçılara destek verdi. Bu bölgede tüm alanlar isyancıların eline geçti. Ukrayna Ordusu 
Donbas’a ağır bir askeri operasyon başlattı. Sonuçları ağır oldu. On beş binden fazla insan öldü. Yüzbinlercesi 
bölgeyi terk etti. Çatışmalar hala devam etmektedir.  

 

Kaynak: https://www.savunmatr.com/ 

 
Haritada görüldüğü gibi Donetsk ve Luhansk Ukrayna’nın Rusya ile olan doğu sınırına kalıyor. Rusya bu 
bölgede iki devlet kurdu ve bunları tanıdı. Bu devletler Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk 
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Cumhuriyeti’dir. Bu iki bölge Donbas olarak isimlendirilmektedir. Son tahlilde bu iki devlet formunun ortaya 
çıkmasıyla 16 bin kilometrekare toprak ve 4 milyon nüfus Ukrayna’dan ayrıldı. Kırım ise 26 bin kilometrekare 
ve 2 milyon nüfusa sahiptir. Böylece Ukrayna 42 bin kilometrekare toprağını ve 6 milyon insanını kaybetti. 
 
Yukarıdaki haritaya bakılırsa esasında Ukrayna ülke coğrafyasının %7’sini kaybetmiş gibi gözükse de 
ekonomik ve psikolojik olarak ülkenin yarısı Rusya’ya geçti denilebilir. Çünkü söz konusu yerler çok önemli 
yerlerdir. Azak Denizi tamamen Rusya’nın kontrolüne geçti. Kırım’dan Rusya’ya Kerç köprüsü yapıldı. 
Ukrayna’nın önemli bir limanı olan Mariupol’da ticaret kimi kaynaklara göre %40 azaldı. 
 
Donbas bölgesi özellikle kömür madeni açısından zengindir. Bu sebeple Sovyetler bu bölgeyi ağır sanayi 
olarak kullanmaktaydılar. Askeri ekipman ve çelik sanayi gelişmiştir. Buna bağlı olarak kalifiye insan 
kaynağı açısından da Donbas önemli bir merkezdir. Özellikle mühendislik alanında gelişmiştir. 
 
Kırım tarım için önemli bir yerdir. Aynı şekilde Dinyeper nehri Kırım’a can verir. Ancak Ukrayna Kırım’a giden 
su kanalını kapattı. Rusya Kırım’ın sulak tarımı ve içme suyu için çözüm aramaktadır. Bu nedenle gelecekte 
Rusya için en önemli hedef Dinyeper Nehri’ni ele geçirmek olacaktır. Yani Rusya’nın Belarus tarafından asker 
yığması kadar Kırım’a da asker yığması tesadüfi değildir. Hatta hedef şaşırtıp Kırım yakınından başlayarak 
Dinyeper Nehri ile Donbas arasını bağlama çabası; böylece Don Nehri ile Dinyeper Nehri’ni birleştirmesi bir 
askeri operasyonlardaki gizli ajanda olabilir. 
 
Sonuç  
Ukrayna ile Rusya arasındaki krize bir günde gelinmedi. Ama şurası açık ki Rusya agresif bir dış politika 
izlemektedir. Ukrayna’nın egemen bir ülke olarak hangi birlikte olacağı ve ne tür kararlar alacağı Ukrayna’yı 
bağlar. Fakat söz konusu NATO ve AB olunca Rusya gemileri yakmaya başlıyor. Şüphesiz bu Rusya için 
anlaşılır bir durum. Ancak kabul edilebilir değildir. Rusya esasında yukarıda anlatılan gerekçelerle Ukrayna’yı 
bir İran gibi, bir Türkiye gibi, bir Romanya gibi bağımsız ülke olarak görmüyor. Bir gün anavatana katılacak 
olan konjonktürel yapı olarak görüyor. Belki de krizin en önemli sebebi budur. Rusya’ya bu bakış açısını 
veren nedir sorusuna şüphesiz Ukrayna’nın kendisidir cevabı verilmelidir. Henüz ulus inşasını 
tamamlamamış ve kendi içinde birliği bulamamış Ukrayna Doğuda kendini Rus hisseden, Batıda Ukraynalı 
hisseden parçalı bir toplum görünümü arz etmektedir. 
 
Ukrayna-Rusya krizi gelecekte üzerinde çok konuşacağımız bir konu olacaktır. Burada en genel hatlarıyla 
konu açıklanmaya çalışıldı. İlerleyen zamanlarda noktasal konularla bu çatışma incelenmeye değerdir. İkinci 
olarak genellikle bizler Rusya’yı anlamaya ve açıklamaya çalışıyoruz. Hâlbuki olayın nasıl okunduğu Ukrayna 
tarafından da açıklanmaya muhtaçtır. Bu hesaplaşmada taraflar dâhil herkesin ve her devletin söz hakkı ve 
bir planı olmalı. Çünkü bu karşılaşma gemide, sarayda ve hamamda yakılan, kesilen ve haşlanan insanların 
bitmeyen savaşlarının bir devamıdır. Hiç kimse bu çatışmaya kayıtsız kalamaz.  


